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Zápis č. 11  
z jednání kolegia děkana ze dne 3. 4. 2017  

 
Přítomni: P. Bednařík, D. Emler, T. Gec, T. Karásek, Z. Kasáková, J. Končelík, J. Krejčí, F. Láb, P. 
Soukup, N. Švarcová 
Omluveni:  
 
Sdělení děkana: 
1) V pátek AS UK schválil rozpočet, pro FSV UK znamená největší relativní růst.  
 
Sdělení proděkanů:  
2) doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum  
2a) Soutěž o Cenu Jacquese Derridy za společenské a humanitní vědy (velvyslanectví Francie) – 

fakultním koordinátorem byl jmenován dr. David Emler. 
2b) Doc. M. Kubát rezignoval na místo koordinátora program Progres Q18. Dopis odeslán na 

rektorát. 
2c) Výhody a nevýhody případného posunutí termínu pro podávání přihlášek bude předmětem 

další debaty. 
 

3) PhDr. David Emler, Ph.D. - předseda Akademického senátu AS FSV UK  
3a) Připomněl termín pro zasílání podkladů pro AS FSV UK.  
 
4) doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy 
4a) Ve výběrovém řízení na realizátora nového fakultního webu byla vybrána firma Story TLRS. 

Zúčastnila se Markéta Havelková.  
4b) V rámci propagace deadlinu podávání přihlášek na FSV UK využilo OVV spolupráce s 

youtuberkou z řad studentů beha_nguyen - její Instagramový příspěvek o fakultě získal během 
tří dnů přes 18 tisíc “like”.  

4c) Zajištění smlouvy ke spolupráci se StudyPortals na další kampaň od dubna 2017, propagace 
cizojazyčných programů.  

4d) Dokončení přehledu četnosti výstupů v médiích za r. 2016 pro ocenění zaměstnanců FSV UK za 
prezentaci fakulty v médiích (přehled výstupů zaměstnanců v médiích je zpracováván na 
základě mediálního monitoringu z Newton Media SEARCH; monitoring za každý měsíc je 
dostupný na intranetu FSV). 

4e) Příprava spuštění sbírky na fakultní insignie, která začne na portálu Hithit v úterý 4. 4. 2017 a 
potrvá 45 dní.  

4f) OVV FSV UK rozeslalo na instituty FSV UK podrobné informace o propagačních aktivitách. 
4g) Proběhla další vlna portértního fotografování zaměstnanců fakulty.  
4h) Účast zástupců OVV FSV UK na workshopu APUA - sociální sítě v prostředí vysokých škol. 
4i) Propagace Kolekce oblečení FSV UK s využitím nových fotografií se studenty U3V. 

 
5) JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
5a) Informace OP VVV ve výzvě 016 - vedení fakulty zaslalo primátorce hl. m. Prahy dopis ohledně 

odkupu pozemků v Jinonicích.  
5b) Informoval, že vedoucího CIVT podal výpověď, poděkoval panu Ježkovi za odvedenou práci na  

 



 

  
 Univerzita Karlova, Fakulta sociá lních v ěd  /  Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 

dekan@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 236 
www.fsv.cuni.cz 

CIVT po dobu jeho vedení. Děkan navrhl úpravu Statutu FSV UK, aby CIVT bylo součástí 
děkanátu. Návrh řešení bude prezentován na příští schůzce vedení fakulty. 

 
6) Mgr. Tomáš Gec – pověřený tajemník fakulty 
6a) Z RUK zaslána výzva pro zasílání plánu investic.  
6b) z Ústřední knihovny zaslán email ke stanovení koordinátora systému Turnitin bude pověřena 

osoba ze studijního oddělení.  
6c) Informoval o průběhu schůzky s ředitelem IPS FSV UK. 
6d) Informoval o právních službách na FSV UK  - informace bude zveřejněna na webových 

stránkách.  
6e) Informoval o schůzce s panem Maňáskem z ÚVT, jednáno o správě SIS a dalších univerzitních 

aplikací. 
6f) Na čtvrtek 13. 4. 2017 bylo vyhlášeno děkanské volno - podle vyjádření ředitelů institutů IKSŽ 

FSV UK a IES FSV UK informoval, že budova v Opletalově ulici bude otevřena, budova Hollar 
zavřena.  

 
7) PhDr. Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání 
7a) Návrh vnitřních předpisů FSV UK odeslán k posouzení Legislativní komisi AS UK, slíbeno dodání 

komentářů do 10. 4. 2017, návrh Statutu ještě zkontroluje fakultní právnička.   
7b) Nově budou zavedena elektronicky i účelová stipendia za vědu (celá agenda tak bude plně 

elektronizována). 
7c) Počet podaných přihlášek na české studijní obory se během minulého týdne téměř 

zdvojnásobil, počet podaných přihlášek k 31. 3. 2017 byl 6088 (pro srovnání loni bylo přihlášek 
6388). 
 

8) PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
8a) Dokončeno výběrové řízení v programu Erasmus a připraveny nominace studentů na 

zahraniční univerzity. 
8b) Řešení slev pro studenty v cizojazyčných programech ve spolupráci OZS, garanti a ředitelé 

institutů FSV UK. 
8c) Informovala o personální situaci na OZS, poděkovala Ireně Tauerové za odvedenou práci pro 

fakultu.   
8d) Příprava Dnů UK ve Spojeném království. 
 
9) PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia a doktorské studium 
9a) Na základě požadavku RUK probíhá příprava analýzy nedokončených doktorských studií ve 

spolupráci s referentkami studijního oddělení podle oborů. Proběhla komunikace s ředitelem 
CERGE doc. Kejakem, který napíše stanovisko za CERGE.  

9b) Rozprava k doktorským stipendiím.  
9c) Příští týden se zúčastní na rektorátu organizační schůzky k  přípravě institucionální akreditace.  

 
10) PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. - proděkanka pro ekonomiku 
10a) Informovala o přípravě rozpočtu pro rok 2017.  
 
Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: Jakub Končelík 
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